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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Jenis Penelitian A.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif yang 

berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang “Peran Tenaga 

Administrasi Sekolah dalam Meningkatkan Birokrasi Perkantoran di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru”. 

 

 Waktu dan Tempat Penelitian B.

Waktu penelitian ini akan dilakukan mulai bulan januari s/d bulan april 

tahun 2016 dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru.  

 

 Informan/SubjekPenelitian. C.

Berdasarkan judul yang penulis teliti, maka yang menjadi subjek dari 

penelitian ini adalah Tenaga Administrasi Sekolah dan kepala sekolah, 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru.Sebanyak 3 orang 

tenaga administrasi sekolah ditambah 1 orang kepala sekolah. 

 

 Teknik Pengumpulan Data D.

1. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau autoritas 

(seseorang ahli atau yang berwenang dalam sebuah masalah).
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Ada tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, 

semistruktur, dan tidak terstruktur. 

2. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
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 Teknik Analisis Data E.

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat oleh diri sendiri dan diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. Kemudian disimpulkan supaya bisa dipahami 

diri sendiri dan orang lain. 
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 Penelitian ini mengambil fenomena tentang 

Peran Tenaga Administrasi Sekolah dalam Meningkatkan  Birokrasi 

Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 
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